
ПРОТОКОЛ 

проведення зборів Галузевих рад з розробки професійних стандартів та професійних 
кваліфікацій у вугільно-промисловому і електроенергетичному комплексах 

при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців  
«Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»  

 
Дата: 16 жовтня 2020 року 
Час: 10:40 – 12:10  
Тип наради: Online 
 

Відкриваючи збори, у вступному слові Генеральний директор виконавчої дирекції 
ФРУ ПЕК України Гарматін В.З. – Голова робочої групи з питань підготовки зборів для 

формування нового складу Галузевих рад з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому і електроенергетичному комплексах 
при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України» (надалі – Галузеві ради у вугільно-
промисловому і електроенергетичному комплексах), подякував присутнім за участь у 
зборах, побажав плідної праці та запропонував перейти до роботи згідно із програмою 
проведення зборів і порядком денним. 

Присутні на Online – зборах 24 особи. Відповідно до п. 3.11 Положення про Галузеву 
раду з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-
промисловому і електроенергетичному комплексах при Всеукраїнському об’єднанні 

організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу 
України» збори вважаються правомочними. 

 
Для розгляду запропоновано наступний проєкт порядку денного: 
1. Обрання Голови і секретаря зборів. 
2. Звіт діяльності про роботу Галузевих рад з 2014 року по 2020 рік. 
3. Обговорення та затвердження складу Галузевих рад у вугільно-промисловому та 

електроенергетичному комплексах. 
4. Вибори голів Галузевих рад у вугільно-промисловому та електроенергетичному 

комплексах. 
5. Обрання секретаря Галузевих рад у вугільно-промисловому і 

електроенергетичному комплексах. 
6. Затвердження планів робіт Галузевих рад у вугільно-промисловому і 

електроенергетичному комплексах на 2021 рік. 
7. Розглянути: 
7.1. Положення про Галузеву раду з розробки професійних стандартів та 

професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському 
об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного 
комплексу України». 

7.2. Положення про Галузеву раду з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському 

об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного 
комплексу України». 

 
Формат прийняття рішень за питаннями порядку денного – шляхом опитування 

присутніх осіб на Online – зборах. 



 
Вирішили: Затвердити порядок денний Online – зборів. 

Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

 Відповідно до програми проведення зборів, слухали: 

 Акімову Л.М. – заступника Голови Національного агентства кваліфікацій, Окоєва 

І.М. – керівника відділу професійних стандартів Національного агентства кваліфікацій 

про роль Галузевих рад в системі національних кваліфікацій в Україні. 

 Колеснікову О.В. – Голову Галузевої ради Федерації металургів України, Острогляда 

І.О. – секретаря Галузевої ради Федерації металургів України, які поділилися досвідом 

Федерації металургів України у розробці професійних стандартів. 

Розгляд питання №1 порядку денного. 

Слухали: заступника Голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного 

комплексу України – Турова О.А. 

Вирішили:  

- обрати Головою зборів Гарматіна В.З. – Генерального директора виконавчої 

дирекції Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України; 
- обрати секретарем зборів Сандакова О.М. – головного фахівця з професійного 

навчання АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». 
 

Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

Розгляд питання №2 порядку денного. 

 Слухали: заступника Голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного 

комплексу України Турова О.А. (звіт додається). 

Вирішили:  

- звіт діяльності про роботу Галузевих рад з 2014 року по 2020 рік прийняти до 
відома; 

- роботу Галузевих рад за звітний період з 2014 року по 2020 рік признати 
задовільною.  

 
Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

Розгляд питання №3 порядку денного. 

Слухали: Генерального директора виконавчої дирекції Федерації роботодавців 

паливно-енергетичного комплексу України Гарматіна В.З. 

Вирішили:  



- затвердити персональний склад Галузевої ради з розробки професійних 

стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України»: 

№ п/п ПІБ Посада, організація 

1 
Туров Олександр 
Анатолійович 

Заступник Голови  Федерації роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України, 
керівник із взаємодії з профспілковими 
організаціями  дирекції з видобутку вугілля 
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» 

2 Болюбаш Ярослав Якович 
Відповідальний секретар Спілки ректорів ВНЗ 
України 

3 Бондаренко Володимир Ілліч 
Завідувач кафедри гірничої інженерії та освіти 
Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» 

4 
Горовий Олександр 
Олександрович 

Директор з економіки та фінансів ДП 
"Львіввугілля" 

5 Зимін Андрій Олександрович 
Заступник голови профспілки працівників 
вугільної промисловості України 

6 
Левицька Наталія 
Анатоліївна 

Керівник апарату Незалежної профспілки 
гірників України 

7 Левчук Тетяна Іванівна 
Начальник Управління трудової та соціальної 

політики Міністерства енергетики України 

8 
Паржницький Віктор 
Валентинович 

Начальник відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійно-технічної 
освіти Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України 

9 
Семирягін Сергій 
Володимирович 

Проректор з наукової роботи ТОВ "Технічний 
університет "Метінвест політехніка"  

10 
Шашенко Олександр 
Миколайович 

Проректор з науково-педагогічної, навчально-
методичної роботи та міжнародних зв'язків 
ДНВЗ "Національний гірничий університет" 

11 
Шевченко Олександр 
Миколайович 

В.о. Голови Донецької обласної організації 
роботодавців вугільної промисловості, 
помічник генерального директор ДП 
«Селидіввугілля» 

12 Шевчук Степан Прокопович 

Завідувач кафедри Електромеханічного 
обладнання енергоємних виробництв Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" 

 
- затвердити персональний склад Галузевої ради з розробки професійних 

стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України»: 



№ п/п ПІБ Посада, організація 

1 
Туров Олександр 
Анатолійович 

Заступник Голови  Федерації роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України, 
керівник із взаємодії з профспілковими 
організаціями  дирекції з видобутку вугілля ТОВ 
«ДТЕК ЕНЕРГО» 

2 Болюбаш Ярослав  Якович 
Відповідальний секретар Спілки ректорів ВНЗ 
України 

3 
Давиденко Олександр 
Петрович 

Заступник голови ЦК "Укрелектропрофспілка" 

4 Засуха Ігор Петрович 
Заступник комерційного директора з 
матеріально-технічного постачання ПАТ 

"Центренерго" 

5 
Калайда Олексій 
Володимирович 

Менеджер відділу з перспективних технологій 
ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" 

6 Левчук Тетяна Іванівна 
Начальник Управління трудової та соціальної 
політики Міністерства енергетики України 

7 Луценко Іван Миколайович 
Професор кафедри електроенергетики 
Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» 

8 
Маліновський Антон 
Антонович 

Професор кафедри електроенергетики та систем 
управління Національного університету 

«Львівська політехніка» 

9 
Паржницький Віктор 
Валентинович 

Начальник відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійно-технічної освіти 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України 

10 
Прокопенко Володимир 
Васильович 

Доцент кафедри електропостачання Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" 

11 Савченко Тетяна Михайлівна 
Начальник відділу праці та заробітної плати ПАТ 

"Запоріжжяобленерго" 

12 
Тарасенко Олександр 
Миколайович 

Доцент кафедри теплотехніки та 
енергоефективних технологій Національного 
технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" 

13 Швець Сергій Вікторович 

Доцент кафедри автоматизації та кібербезпеки 
енергосистем Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний 
інститут" 

14 Штик Лариса Вікторівна Начальник відділу персоналу НЕК "Укренерго" 

15 
Яндульский Олександр 
Станіславович 

Декан факультету електроенерготехніки та 
автоматики Національного технічного 
університету України "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського" 

 



Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

 

Розгляд питання №4 порядку денного. 

Слухали: Генерального директора виконавчої дирекції Федерації роботодавців 

паливно-енергетичного комплексу України Гарматіна В.З. 

Вирішили:  

- обрати Головою Галузевої ради з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій у вугільно-промислового комплексі при 

Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України» Турова О.А. – заступника Голови 
Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України; 

- обрати Головою Галузевої ради з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України» Турова О.А. – заступника Голови 
Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України. 

 

Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

Розгляд питання №5 порядку денного. 

Слухали: Генерального директора виконавчої дирекції Федерації роботодавців 

паливно-енергетичного комплексу України Гарматіна В.З. 

Вирішили:  

- обрати секретарем Галузевої ради з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій у вугільно-промислового комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 

паливно-енергетичного комплексу України» Сандакова О.М. – головного фахівця 
з професійного навчання АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»; 

- обрати секретарем Галузевої ради з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України» Сандакова О.М. – головного фахівця 
з професійного навчання АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО». 

 

Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

Розгляд питання №6 порядку денного. 

Слухали: заступника Голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного 

комплексу України Турова О.А. 



Вирішили:  

- затвердити план розробки професійних стандартів Галузевою радою з розробки 
професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промислового 
комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців 
«Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»:  
 

Код підкласу професії 
згідно з Класифікатором 

професій 
Назва професії 

Розробка і галузеве 
обговорення 

профстандартів, рік 

8290 Пробовідбірник  2021 

7241 
Електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування  

2021 

 
- затвердити план розробки професійних стандартів Галузевою радою з розробки 

професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному 
комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців 
«Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»: 
 

Код підкласу професії 
згідно з Класифікатором 

професій 
Назва професії 

Розробка і галузеве 
обговорення 

профстандартів, рік 

Генерація 
  

7233 
Слюсар з обслуговування теплових 
пунктів  

2021 

8332 Машиніст крана автомобільного  2021 

8163 Апаратник хімводоочищення  2021 

7233 
Слюсар з ремонту устаткування 
теплових мереж  

2021 

Мережі   

7241 
Електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж  

2021 

7241 
Електромонтер з ремонту апаратури, 

релейного захисту й автоматики  
2021 

7241 
Електромонтер оперативно-виїзної 
бригади  

2021 

7241 
Електрослюсар з ремонту 
устаткування розподільних пристроїв  

2021 

7241 
Електромонтер диспетчерського 
устаткування та телеавтоматики  

2021 

7241 
Електромонтер з випробувань та 
вимірювань  

2021 

 
Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0.  

Розгляд питання №7 (7.1; 7.2) порядку денного 



Слухали: заступника Голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного 

комплексу України Турова О.А. 

Вирішили: 

- Положення про Галузеву раду з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 
паливно-енергетичного комплексу України» прийняти до відома та 
використовувати у поточній роботі.  

- Положення про Галузеву раду з розробки професійних стандартів та 
професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців 

паливно-енергетичного комплексу України» прийняти до відома та 
використовувати у поточній роботі.  

 

Голосували:  за – 24;   проти – 0;  утримались – 0. 

 

 

Голова зборів         В.З. Гарматін 

 

 

Секретар зборів         О.М. Сандаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до протоколу зборів  
Галузевих рад з розробки професійних стандартів  
та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому 
і електроенергетичному комплексах при 
Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців  
«Федерація роботодавців паливно-енергетичного 
комплексу України» 
 

Звіт діяльності про роботу Галузевих рад з 2014 по 2020 рр. 
 

1. Галузеві ради з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-

промисловому та в електроенергетичному комплексах, ще при 

ВО  "Укрвуглероботодавці" створені у вересні 2014 року за ініціативою ТОВ "ДТЕК". 

2. В цьому ж році були затверджені перші галузеві професійні стандарти, на базі яких були 

створені та затверджені Міністерством освіти і науки України Державні стандарти 

професійно-технічної освіти - Гірник підземний, Машиніст-обхідник з котельного 

устаткування, Електромонтер з експлуатації розподільних мереж. 

3. 23 січня 2015 року Спільний представницький орган роботодавців на національному рівні 

підтримав ініціативу Федерації роботодавців України щодо встановлення загальних вимог 

до процедур розроблення, затвердження, введення в дію та перегляду професійних 

стандартів. Було ухвалено Порядок розроблення, затвердження та перегляду професійних 

стандартів, який став результатом майже річної роботи групи фахівців за підтримки 

Федерації роботодавців України. 

4. За цим Порядком розроблені та погоджені на рівні галузей 54 професійні стандарти:  

- у вуглепромисловому комплексі - 20, 

- в електроенергетичному комплексі - 34. 

5. Галузеві ради активно долучаються до створення та рецензування 8 професійних 

стандартів за наскрізними професіями (Гірничомонтажник підземний, Машиніст 

конвейера, Стропальник та ін.) 

6. Після затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів 

(Постанова КМУ від 31 травня 2017 року № 373) та Методики розроблення професійних 

стандартів (наказ МСПУ 22.01.2018 № 74) актуалізовано за новими нормативними 

документами та затверджено у 2020 році на державному рівні 16 професійних стандартів:  

- у вуглепромисловому комплексі – 10, 

- в електроенергетичному комплексі – 6. 

7. Важливою подією вважаємо розроблення та затвердження професійного стандарту за 

інтегрованою професією «Гірник на допоміжних роботах в шахтах», яким поєднані 



професійні кваліфікації 4-х гірничих професій - Гірник підземний, Машиніст підземних 

установок, Стовбуровий та Гірник з ремонту гірничих виробок. 

8. До кінця 2020 року планується розробити/актуалізувати, затвердити/передати на 

затвердження до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 37 професійних стандартів: 

- у вуглепромисловому комплексі – 14, 

- в електроенергетичному комплексі – 23. 

 


